
𝟒𝟒வது 𝐅𝐈𝐃𝐄 உலக செஸ் ஒலிம்பியாட் 𝟐𝟎𝟐𝟐 
 

பிசெஞ்சு(French ) சுருக்கமான FIDE என சபாதுவாகக் குறிப்பிடப்படும்,ெெவ்தேெ 

ெதுெங்க ெம்தமளனே்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட 44வது ெதுெங்க 

ஒலிம்பியாட், இந்தியாவின் ேமிழ்நாட்டின் ேலலநகொன சென்லனயில் 28 ஆடி 

2022 முேல் ஆவணி 10 வலெ நலடசபறும். ெதுெங்க ஒலிம்பியாட் என்பது ஒரு 

உன்னேமான உலகளாவிய நிகழ்வாகும், இதில் மிக சிறந்ே தபாட்டியாளெக்ள் 

அவெக்ளது நாடுகளுக்காக ஒருவருக்சகாருவெ ் தபாட்டியிடுகிறாெக்ள். இது 

வலுவான தேசிய அணிக்கு முடிசூடட்ுவதுடன் சேெிவு செய்யப்பட்ட அணி 

அந்ேக் காலே்திற்குெிய சிறந்ே ெதுெங்க அணியாகவும் FIDE இன் சவற்றி 

அணியாகவும் கருேப்படும். 

 

முேலாவது அதிகாெப்பூெவ்மற்ற ெதுெங்க ஒலிம்பியாட் 1924 இல் பாெிஸில் (Paris 

)நடந்ேது. அேன் பிறகு ெதுெங்க ஒலிம்பியாட் ஆண்டுதோறும் நலடசபற்றது, 

இது இறுதியில் 2022க்கான 44வது ெதுெங்க ஒலிம்பியாட்டிற்கு வழி வகுே்ேது. 

ெதுெங்க ஒலிம்பியாட் 2022 முேலில் ெஷ்யாவில் நடே்ே 

திட்டமிடப்பட்டிருந்ோலும், பின்னெ ் அது இந்தியாவின் Four Points by Sheraton 

Mahabalipuram Resort & Convention Centre க்கு மாற்றப்பட்டது. ேங்கப் பேக்கங்கள், 

trophies மற்றும் சவற்றியாளெக்ள் என்ற பட்டேத்ிற்காக பல நாடுகள் 

தபாட்டியிடும் இந்ே பாெம்பெிய நிகழ்வுக்கான அதிகாெப்பூெவ் இடமாக , 

சென்லனயின் புகழ்சபற்ற கடற்கலெ தகாயிலுக்கு அருகிலுள்ள ஒரு வெதியான 

இடே்தில் இந்ே இடம் அலமந்துள்ளது . 

 

இந்ே நிகழ்வு ஆடி 28 ஆம் தேதி சென்லனயில் ஒரு பிெமாண்டமான சோடக்க 

விழாவுடன் சோடங்கும், இந்ே நிகழ்வில் அெசியல் மற்றும் விலளயாடட்ுே ்

துலறலயெ ் தெெந்்ே பல பிெபலங்கள் கலந்து சகாள்கின்றனெ.் ஆடி 29 முேல் 

ஆவணி 9 வலெ சமாே்ேம் 11 தபாட்டிகள் நலடசபறும், ஆவணி 4ம் திகதி ஓய்வு 

நாளாகும். அலனே்து நாட்களிலும் நலடசபறும் தபாட்டிகள் இந்திய தநெப்படி 

பிற்பகல் 3 மணிக்கு சோடங்கும். தபாட்டியாளெக்ள் ஒவ்சவாருவருக்கும் முேல் 

40 நகெே்்ேல்களுக்கு 90 நிமிடங்கள் வழங்கப்படும், அலேே் சோடெந்்து மிகுதி 30 

நிமிடங்களுக்கு நகெவ்ு 1-ல் சோடங்கி ஒரு நகெவ்ுக்கு 30 வினாடிகள் 

அதிகெிக்கும். 

 

இந்ே மாசபரும் தபாட்டியில் இலங்லக, சீனா, அசமெிக்கா, இந்தியா, சகன்யா 

மற்றும் பல நாடுகள் உட்பட உலசகங்கிலும் உள்ள அணிகள் பங்தகற்கின்றன. 

திறந்தி பிெிவில் 188 அணிகளும், சபண்கள் பிெிவில் 162 அணிகளும் இந்ேப் 

தபாட்டியில் தநருக்கு தநெ ்தபாட்டியிட உள்ளன. 

நீண்டகாலமாக எதிெப்ாெக்்கப்பட்ட இந்ே தபாட்டியில் பங்தகற்கும் இந்ே 

வருடே்தின் இலங்லக நட்ெே்திெங்கள் இவெக்ள் ோன் , 

 

திறந்ே பிெிவு : 

1.IM எல் எம் எஸ் ெி டி சில்வா 

2.FM ெனிந்து டில்ஷான் லியனதக 

3.FM .இசுறு அழகக்தகான்  

4.தக ஜி ெி எஸ் டி கிெிசயல்ல 

5.நபில் நாெெ ்சமாகமட் 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.FM%2F&h=AT2-kaVgmEhOArLWELabXiuhiljQGeeo9W0ECLqTwpDtbrGPoD0I2GGhZuZzVXM24U5vUL54Qp-93zenDXFcy49ELac4TCUxHfV0xMDz4BAIPdMhk3go5mAkH7ggbuZ35fp9nVzX_T87Ex3xxGjE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3nSXJ-OLmRlvtiSMWF5kHnGoQVjLaB5CMrUPsO6Ucrj1rtnk1qE5gRe0hhsnuKE56KLlXQHQmCtAmJrNteEcm5tCLReeFKv12TJRipazmf_J0m-0F1WbhBg7dZsrm8gTFBAYLpVfzL5skaNemG02SskP2oLHL_GiIORAZOVu39KjdC2xfcc9ZATMiuHXSMt9m6h7e-IoaBY6d-I8bYJqFlC2AKbNWwI-8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F3.FM%2F&h=AT3CYBuSyJ7aHV5ne6VkC9Xw1EaOxY7aOlf2Ytty15WwPVxWcE7q5-hJjtxpPXt8UkZ6juiHxRrnw_wQ38J70I9Urq_F6LRpeGZi-VbA-N-81_l2iCgGJ_LnOjK5T_Bu1txkH0-4jJqjIJHor7pV&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3nSXJ-OLmRlvtiSMWF5kHnGoQVjLaB5CMrUPsO6Ucrj1rtnk1qE5gRe0hhsnuKE56KLlXQHQmCtAmJrNteEcm5tCLReeFKv12TJRipazmf_J0m-0F1WbhBg7dZsrm8gTFBAYLpVfzL5skaNemG02SskP2oLHL_GiIORAZOVu39KjdC2xfcc9ZATMiuHXSMt9m6h7e-IoaBY6d-I8bYJqFlC2AKbNWwI-8


சபண்கள் பிெிவு : 

1.WIM ெெச்ினி ெணசிங்க 

2.தேொந்தி ஷிஹன்ெ கமதக 

3.ஜனந்ேனி அதபசிங்க 

4.WCM பசிந்தி யாே்ொ விதஜசூெிய 

5.WCM மிசனே்மா லெந்தி விக்கிெமசிங்க 

 

திறந்ே பிெிவு மற்றும் சபண்கள் பிெிவு இெண்டிற்கும் ஒரு அணியில் 4 

தபாட்டியாளெக்ள் மற்றும் ஒரு தமலதிக தபாட்டியாளெ ் இருப்பாெக்ள். குறிே்ே 

சுற்றின் முடிவுகள் Game points ஆல் தீெம்ானிக்கப்படுகின்றன .ஒவ்சவாரு 

சுற்றின் சவற்றிக்கும் 2 புள்ளிகள் ,தோல்விக்கு 0 புள்ளிகள் மற்றும் ெமநிலலக்கு 

1 புள்ளிகள் வழங்கப்படும் அதிக Game points சகாண்ட அணி தபாட்டியில் 

சவற்றி சபறுகிறது, இேன் விலளவாக அந்ே அணி குறிப்பிட்ட சவற்றிக்கு 

இெண்டு Match points ஐ சபறும். தபாட்டியின் முடிவில் அதிக Match points ஐ சபற்ற 

அணி ஒலிம்பியாட் சவற்றிலய சபற்றுக்சகாள்கிறது.  

 

திறந்ே பிெிவில் முேலாம் இடம் சபறுதவாெ ் Hamilton-Russel கிண்ணேல்ேயும், 

சபண்கள் பிெிவில் முேலிடம் சபறுபவெக்ள் Vera Menchik 

கிண்ணே்லேயும்சபறுவாெக்ள். திறந்ே மற்றும் சபண்களுக்கான தபாட்டிகளின் 

ஒருங்கிலணந்ே சபறுதபறுகளிற்கு அலமய அவெக்ளது ெம்தமளனமும் 

ேெவெிலெப்படுேத்ுகிறது. ஆகதவ இதில் 1 வது இடம் சபறுபவெக்ள் Nona 

Gaprindashvili Trophy ஐ சபறுகிறாெக்ள். தபாட்டியின் முடிவில் முேல் மூன்று 

அணிகலளெ ் தெெந்்ே வீெெக்ள் Performance ratings ஐ சபாறுே்து பெிசு மற்றும் 

பேக்கங்கலளயும் சபறுவாெக்ள். 

 

Chessbase India மூலம் தபாட்டிகள் இந்தியாவில் தநெடியாக ஒளிபெப்பப்படும். 

தேசிய ஒளிபெப்பு நிறுவனமான தூெே்ெஷ்ன் (Doordarshan) நிகழ்ெச்ிலய 

தநெடியாக ஒளிபெப்பும். 

 


